
SREBRNY JUBILEUSZ FUNDACJI JANA PAWŁA II

25 lat temu, 16 paêdziernika 1981 roku Ojciec Âwi∏ty
Jan Paweł II powołał do žycia Fundacj∏ noszàcà jego imi∏.
25 lat póêniej przyjaciele Fundacji spotkali si∏ w Rzymie,
aby wspólnie Êwi∏towaç srebrny jubileusz jej działalnoÊci i
spojrzeç w przyszłoÊç, by odpowiedzieç na wyzwania jakie
stawia przed nami sytuacja obecna. Czas spotkania 21-22-
23 paêdziernika nie był wyborem przypadkowym. 22 paê-
dziernika 1978 roku Jan Paweł II zainaugurował swój pon-
tyfikat. 28 lat póêniej, równiež w niedziel∏ w koÊciele
Ducha Âwi∏tego, a potem podczas modlitwy «Anioł Paƒski»
z Benedyktem XVI na placu Êw. Piotra dzi∏kowaliÊmy za
pontyfikat Jana Pawła II oraz 25-lecie Fundacji.

UroczystoÊci jubileuszowe zostały zaplanowane na trzy
dni. Každy z nich miał swój konkretny temat. 21 paêdzier-
nika modliliÊmy si∏ o beatyfikacj∏ Sługi Božego Jana Pa-
wła II; 22 paêdziernika był dniem dzi∏kczynienia za 25 lat
działalnoÊci Fundacji; 23 paêdziernika spotkaliÊmy si∏ na
specjalnej audiencji z Benedyktem XVI.

W pierwszym dniu uroczystych obchodów Msz∏ Êw. w

Bazylice Êw. Piotra sprawował abp Józef Kowalczyk,
nuncjusz apostolski w Polsce. Po Mszy Êw. procesjonalnie
wszyscy przeszli do grobu Sługi Božego Jana Pawła II, by
zatrzymaç si∏ na chwil∏ i pomodliç o jego rychłà beatyfikacj∏.
Wieczorem w Domu Polskim podczas liturgii Słowa Božego,
której przewodniczyli kard. Adam Maida i abp Szczepan
Wesoły, została poÊwi∏cona VIII Tablica Dobroczyƒców
Fundacji. Potem goÊcie udali si∏ na przyj∏cie-bufet przygo-
towane w ogrodach domu dla wszystkich przybyłych goÊci.

W niedziel∏ o godz. 10.00 w koÊciele Ducha Âwi∏tego
Eucharysti∏ celebrował z ponad 50 ksi∏žmi ks. kard. Stanisław
Dziwisz. Homili∏ wygłosił ks. abp Stanisław Ryłko. KoÊciół
Ducha Âwi∏tego jest juž tradycyjnie miejscem modlitwy przy-
jaciół Fundacji Jana Pawła II podczas jubileuszowych
uroczystoÊci. Dzi∏kowaliÊmy za 25 lat pracy i zaangažowania
tysi∏cy ludzi, którzy podj∏li to dzieło zapoczàtkowane przez
Jana Pawła II. Przedłuženiem modlitwy w koÊciele było
spotkanie z Ojcem Âwi∏tym Benedyktem XVI na placu Êw.
Piotra podczas niedzielnej modlitwy południowej «Anioł
Paƒski». Po modlitwie Ojciec Âwi∏ty pozdrowił wszystkich
przybyłych goÊci Fundacji. Uwieƒczeniem dnia była gala

1

DECEMBER 2006VOL. IV, NO. 16 PUBLISHED BY JOHN PAUL II FOUNDATION VIA DI PORTA ANGELICA 63  00193 ROME, ITALY

TEL. 06-9761-7577  TEL/FAX: 0039-0668-618-44; E-MAIL: jp2f@nettuno.it  

BIULETYN / NEWSLETTERBIULETYN / NEWSLETTER



koncertowa «W hołdzie Ojcu Âwi∏temu Janowi Pawłowi II».
Koncert trwał 3 godziny i wypełniły go wyst∏py artystów z
Polski, obu Ameryk, Wielkiej Brytanii, Indonezji, z Włoch,
Niemiec i Ukrainy. W cz∏Êç artystycznà zgrabnie wplecione
zostały w kilku j∏zykach komentarze prezenterów, nawiàzu-
jàce do historii i działalnoÊci Fundacji. Koncert zgromadził w
sali Audytorium Conciliazione 1800 osób, a na pewno
znacznie wi∏cej przed ekranami telewizyjnymi, gdy w nieco
zmienionej formie wyemitowany został przez Telewizj∏
Polskà 11 i 12 listopada br. Dla wielonarodowoÊciowego
Êrodowiska rzymskiego koncert był dužym wydarzeniem
medialnym, a poprzez Êrodki masowego przekazu Fundacja
dała si∏ poznaç jeszcze szerzej na całym Êwiecie.

Jubileuszowa uroczystoÊç stanowiła tež okazj∏ do spot-
kania prezesów Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II. Czterogodzinne spotkanie było zdecydowanie za
krótkie, ale mimo to pozwoliło na wzajemne poznanie i
dzielenie si∏ róžnymi formami działalnoÊci Fundacji w
miejscach gdzie jest obecna. PodkreÊlano jak wažnà sprawà
jest, aby poszczególne Koła nie zamykały si∏ jedynie w
Êrodowisku polskim, ale wychodzàc od naszego polskiego
doÊwiadczenia otwierały si∏ na doÊwiadczenia innych kul-
tur i stwarzały płaszczyzn∏ dla wspólnego zaangažowania
w dzieło pontyfikatu Jana Pawła II.

Každa rocznica jest nie tylko spojrzeniem w przeszłoÊç i
dokonaniem jej oceny, ale tež spojrzeniem w przyszłoÊç.
Fundacja b∏dzie mogła działaç tylko wtedy, gdy b∏dà z nià
zwiàzani ludzie, którzy tak moralnie jak i materialnie
włàczà si∏ w realizacj∏ jej celów. 

Wspólne spotkanie w Rzymie napawa optymizmem,
gdyž entuzjazm obecnych przyjaciół Fundacji i ich zaan-
gažowanie stajà si∏ gwarantem obecnoÊci Fundacji i kon-
tynuacji jej dzieła w róžnych cz∏Êciach Êwiata. Mówił o tym
do nas równiež Benedykt XVI w czasie specjalnej audien-
cji: «... trzeba powiedzieć, −e wasza działalnoÊć jest
naprawd∏ obiecujàca, poniewa− nie ogranicza si∏ jedy-

nie do archiwistyki czy badaƒ naukowych, lecz dotyka
ju− tajemnicy Êwi∏toÊci Sługi Bo−ego. (...) DziÊ powie-
rzam wam, drodzy członkowie i przyjaciele Fundacji
Jana Pawła II, zadanie zgł∏biania oraz ukazywania przy-
szłym pokoleniom bogactwa jego przesłania. (...) Prosz∏
was, nie odst∏pujcie od tego dobrego dzieła. Niech nadal
si∏ ono rozwija. Niech wspólny wysiłek, wspierany
pomocà Boga, nadal wydaje wspaniałe owoce».

SILVER JUBILEE OF
THE POPE JOHN PAUL II FOUNDATION

Twenty-five years ago, on October 16, 1981, Pope John
Paul II established the Foundation that bears his name.
Twenty-five years later, the Friends of the Foundation met
in Rome to celebrate the silver jubilee of its activity and to
look into the future to be able to respond to the challenge
that the present situation presents to the Foundation. The
time of the celebration – October 21-22-23 – was not cho-
sen by chance. On October 22, 1978, John Paul II inaugu-
rated his pontificate. Twenty-eight years later, also on a
Sunday, in the Church of the Holy Spirit, and later at the
«Angelus» with Pope Benedict XVI in St. Peter’s Square,
we gave thanks to God for the pontificate of John Paul II
and for the 25th anniversary of the Foundation. 

The jubilee celebrations were spread over three days.
Each day had its own concrete theme. On October 21st we
prayed for the early beatification of the Servant of God John
Paul II; on October 22nd we offered prayers of thanks for
the 25 years of Foundation activity; on October 23rd we
met at a special audience with Pope Benedict XVI.

On the first day of the celebrations, Archbishop Jozef
Kowalczyk, Apostolic Nuncio to Poland, offered Mass in the
Basilica of St. Peter. After Mass all processed to the gravesite
of John Paul II to pray for his early beatification. In the
evening, at the Polish Home, Cardinal Adam Maida and

Archbishop Szczepan
Wesoly blessed the VIII
Plaque of Benefactors dur-
ing the Liturgy of the
Word. All of the guests
then proceeded to the
Polish Home gardens for a
buffet reception.

On Sunday, at 10:00
A.M., Cardinal Stanislaw
Dziwisz celebrated the
Holy Eucharist with more
than 50 priests at the
Church of the Holy Spirit.
Archbishop Stanislaw
Rylko preached the homi-
ly. The Church of the Holy
Spirit has become the tra-
ditional site for Foundation
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celebrations. We thanked God for 25 years of labor and dedi-
cation of thousands of individuals who supported the work ini-
tiated by John Paul II. Our meeting with Pope Benedict XVI
for the «Angelus» in St. Peter’s Square was a continuation of
our prayers in the Church of the Holy Spirit. After the prayers
the Holy Father greeted all of the guests from the Foundation.
The crowning of the day came with the gala concert in honor
of Pope John Paul II. The concert lasted 3 hours and included
artists from Poland, both Americas, Great Britain, Indonesia,
Italy, Germany, and Ukraine. During the presentations the
artists wove into the program information in several languages
about the history and the activities of the Foundation. Around
1800 people packed the Conciliazione Auditorium. Many
more viewed the concert on television in Poland in some modi-
fied form on November 11th and 12th. The concert was a
major event for the citizens of Rome, and many came to know
the Foundation and its work through the media.

The Jubilee was also an occasion for the presidents of the
various Foundation Chapters and Societies of Friends to
meet. The four-hour meeting was too short, but it did give
an opportunity for the presidents to hear each other’s reports
about the activities in their own communities. Individual
Chapters were encouraged to go beyond their own Polish
communities and be open to other cultures. In this way they
can engage others in the pontificate of John Paul II. Every
anniversary is an opportunity not only to look at the past
and evaluate the achievements, but also to look into the
future. The Foundation will be able to function only then
when there are individuals who are morally and materially
involved in the realization of its purposes. 

The meeting in Rome fills everyone with great optimism
because the enthusiasm of the Friends present becomes a
guarantee of the presence of the Foundation and of the con-
tinuation of its work in various parts of the world. Benedict
XVI spoke of this during our audience. ”I must say that

your activity is truly promising because it does not limit
itself to archival activity or research, but it relates to the
mystery of the holiness of the Servant of God. Today I
entrust to you, dear members and friends of the
Foundation, the task of deepening and handing on to
future generations his legacy. I ask you, please do not
abandon this good work. May it continue to flourish.
May your common effort, supported by the help of God,
continue to give forth wonderful fruit”.

Translated by Msgr. Walter J. Ziemba, Orchard Lake, 
Michigan

AUDIENCJAAUDIENCJA DLADLA PRZYJACIÓPRZYJACIÓŁŁ
FUNDACJI JANAFUNDACJI JANA PPAAWWŁŁAA IIII

Podczas audiencji, która miała miejsce 23 X w Auli Błogo-
sławieƒstw w imieniu zgromadzonych powitał Ojca Âwi∏te-
go metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz:

«W imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych,
członków i przyjaciół Fundacji Jana Pawła II pragn∏ wyra-
ziç uczucia najgł∏bszego szacunku, miłoÊci i wdzi∏cznoÊci,
które wzgl∏dem Waszej ÂwiàtobliwoÊci žywi w sercu každy
z nas. JesteÊmy wdzi∏czni, že zechciałeÊ nas, Ojcze Âwi∏ty
przyjàç, by włàczyç si∏ w nasze radosne dzi∏kczynienie
składane Bogu za 25 lat działalnoÊci Fundacji.

Kiedy Jan Paweł II załožył Fundacj∏ w 1981 roku, prag-
nàł, by podj∏ła ona działalnoÊç kulturalnà, naukowà, spo-
łecznà i duszpasterskà. Chciał, aby utworzona została pew-
na struktura, która z jednej strony umacniałaby i pogł∏biała
zwiàzki pomi∏dzy Stolicà Apostolskà a polskim narodem, a
z drugiej – zajmowała si∏ szerzeniem w Êwiecie dziedzict-
wa kultury chrzeÊcijaƒskiej i Magisterium KoÊcioła. Cho-
dziło o promocj∏ kultury chrzeÊcijaƒskiej poprzez nawiàzy-
wanie bliskich kontaktów i współprac∏ mi∏dzy polskimi i

mi∏dzynarodowymi oÊrodka-
mi naukowymi i artystyczny-
mi. Dàžył tež do zapewnienia
pomocy młodym ludziom,
zwłaszcza z Europy Ârod-
kowowschodniej i umožli-
wienia im studiów w róžnych
dziedzinach nauki.

Na przestrzeni tego çwierç-
wiecza, wraz z politycznymi
zmianami jakie zaszły w
Europie i na Êwiecie, znacznej
zmianie uległa tež i ta per-
spektywa. Polska i inne kraje
Wschodu znalazły naležne im
miejsce w strukturach
Wspólnoty Europejskiej.
Kultura Europy Wschodniej
zaczyna byç znana na Zacho-
dzie, równiež dzi∏ki zaanga-
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žowaniu instytucji Êwieckich, specjalizujàcych si∏ w jej pro-
mocji. Wydaje si∏ wi∏c, že nie ma juž dłužej potrzeby, by
Fundacja koÊcielna miała je zast∏powaç. Stàd, za zgodà Jana
Pawła II uległ zmianie ten kierunek zainteresowaƒ Fundacji.
Dzisiaj, wciàž kontynuujàc program stypendialny dla studen-
tów z krajów spoza dawnej želaznej kurtyny, koncentrujemy
si∏ na dokumentacji i studium pontyfikatu Twojego
Poprzednika. To przesuni∏cie akcentów z kultury wschod-
nioeropejskiej na uniwersalnà misj∏ Papieža, poprowadziło
nas zarazem ku umi∏dzynarodowieniu tego dzieła, tak, že
dzisiaj mog∏ przedstawiç reprezentantów ponad 40 Kół i
Towarzystw Przyjaciół Fundacji, pochodzàcych z Polski,
Belgii, Kanady, Danii, Francji, Niemiec, Indonezji, Anglii,
Meksyku, Singapuru, Hiszpanii, USA, Szwecji, Wenezueli, a
nawet Arabii Saudyjskiej. Trzeba dodaç, že Koła te nie tylko
gromadzà Êrodki, aby finansowaç działalnoÊç Fundacji, ale z
pełnym oddaniem słužà KoÊciołowi, angažujàc si∏ w dusz-
pasterstwo KoÊciołów lokalnych.

Ojcze Âwi∏ty, chc∏ Ci∏ zapewniç, že my wszyscy, choç
poÊwi∏camy nasze siły szerzeniu ewangelicznego
przesłania Jana Pawła II, czynimy to w jednoÊci z Tobà,
jednoÊci pełnej miłoÊci i uznania dla Ciebie za to, že kon-
tynuujesz dzieło Twego Poprzednika. Dla tej naszej
działalnoÊci pokornie prosimy Ci∏ o błogosławieƒstwo.

A ja osobiÊcie i – jak sàdz∏– wszyscy, którzy przybyli z
Polski, chcemy przy tej okazji podzi∏kowaç Ci za to
niezwykłe wydarzenie duchowe, jakim była Twoja podróž
apostolska do naszego kraju. JesteÊmy Ci wdzi∏czni za te
niezapomniane chwile. PozyskałeÊ serca nie tylko ludzi
wierzàcych, lecz wszystkich Polaków.

Ojcze Âwi∏ty, dzi∏kujemy za wszystko! Wiedz, že
zawsze jesteÊmy blisko Ciebie, zawsze oddani i gotowi
post∏powaç zgodnie z Twoimi wskazaniami. Ojcze Âwi∏ty,
umocnij nas swoim błogosławieƒstwem.

THE THE AUDIENCE FOR AUDIENCE FOR THE FRIENDSTHE FRIENDS
OFOF THE JOHN PTHE JOHN PAULAUL II FOUNDAII FOUNDATIONTION

During the audience that took place in the Hall of Blessings
on Monday, October 23rd Cardinal Stanislaw Dziwisz
delivered the following greeting:

“In the name of all here assembled, members and Friends
of the Foundation of John Paul II, I wish to express our
deepest sentiments of respect, love, and gratitude which are
found in the hearts of every one of us in regard to Your
Holiness. We are grateful that Your Holiness agreed to
receive us and become involved in our joyous celebration of
thanksgiving rendered to God for the 25 years of the activi-
ty of the Foundation.

When John Paul II established the Foundation in 1981,
he wanted it to undertake cultural, scientific, social, and
pastoral activities. He wanted to create a specific structure,
which on the one hand would strengthen the bonds between
the Holy See and Poland, and on the other hand it would
disseminate Christian culture and the Magisterium of the
Church in the world. It had to do with the promotion of
Christian culture by establishing closer contacts and coope-
ration between Polish and international scientific and artis-
tic centers. It also helps young students, especially from
Central and East Europe, to acquire an education in various
areas of studies. 

Against the background of this quarter century, together
with the political changes that have transpired in Europe and
the world, our perspective has also undergone a great change.
Poland and other countries of the East found their proper
place in the structures of the European Union. The West is
coming to know the culture of Eastern Europe – thanks to
secular institutions that have this for their purpose. It seems,
therefore, that there is no great need for a Church Foundation

to substitute for them. As a
result, with the consent of John
Paul II, the direction of the
interests of the Foundation
have undergone a change.
Today, we continue the scholar-
ship programs for students
from behind the old iron cur-
tain; we concentrate our efforts
on the documentation and
research of the pontificate of
Your Predecessor. This shift of
our interests from the culture of
East Europe to the universal
mission of the Pope makes it
possible for me to present
representatives from more than
40 Chapters of Friends of the
Foundation – from Poland,
Belgium, Canada, Denmark,
France, Germany, Indonesia,
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Mexico, Singapore, Spain, USA, Sweden, Venezuela, and
even Saudi Arabia. I must add that the Chapters of Friends
collect funds to support the work of the Foundation, but they
also serve the Church with great dedication by becoming
involved in the pastoral work of the local Church. Holy
Father, may I assure you that even though we try to dissemi-
nate the evangelical teachings of John Paul II, we do this in
union with you, a union full of love and respect for you
because you are continuing the work of Your Predecessor.
Humbly we ask your blessing upon our work. 

Personally, and in the name of all of us who came from
Poland, on this occasion I wish to thank you for that unusu-
al spiritual event that was your apostolic journey to our
country. We are grateful to you for those memorable expe-
riences. You captured the hearts of not only the believers
but of all Poles.

Holy Father, we thank you for everything. Know that we
are always close to you, always faithful to you, always
ready to proceed in the spirit of your directives. Strengthen
us with your blessing, Holy Father.”

POWIERZAM WAM ZADANIE ZGŁ¢BIANIA
ORAZ UKAZYWANIA PRZYSZŁYM POKOLENIOM

BOGACTWA PRZESŁANIA JANA PAWŁA II

Przemówienie Ojca Âwi∏tego Benedykta XVI do Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II

Szanowni Paƒstwo!
Serdecznie witam was wszystkich, przybyłych do

Rzymu na uroczyste obchody 25. rocznicy powstania
Fundacji Jana Pawła II. Dzi∏kuj∏ kard. Stanisławowi
Dziwiszowi, metropolicie krakowskiemu za słowa, które
do mnie przed chwilà skierował. Witam kard. Adama

Maid∏ oraz wszystkich obecnych tutaj arcybiskupów i
biskupów. Witam Rad∏ Fundacji z jej przewodniczàcym
abpem Szczepanem Wesołym na czele, kierowników
poszczególnych instytucji Fundacji, jak równie−
prezesów i członków Kół Przyjaciół Fundacji, którzy
przybyli z ró−nych krajów Êwiata.

Ciesz∏ si∏, −e dziÊ mog∏ goÊcić przedstawicieli tych,
którzy na całym Êwiecie starajà si∏ podtrzymywać −ywà
pami∏ć o Janie Pawle II, jego nauczaniu i dziele apostol-
skim, jakim był cały jego pontyfikat. A trzeba powiedzieć,
−e wasza działalnoÊć jest naprawd∏ obiecujàca, poniewa−
nie ogranicza si∏ jedynie do archiwistyki czy badaƒ
naukowych, lecz dotyka ju− tajemnicy Êwi∏toÊci Sługi
Bo−ego. Dzi∏ki waszemu wsparciu duchowemu i finan-
sowemu Fundacja nadal prowadzi działalnoÊć, okreÊlonà
przez statuty, zarówno w dziedzinie kultury i nauki, jak i na
polu społecznym oraz duszpasterskim. Gromadzi doku-
mentacj∏ dotyczàcà pontyfikatu Jana Pawła II, bada i
upowszechnia nauczanie papieskie oraz Magisterium
KoÊcioła, zacieÊniajàc kontakty i współpracujàc z polskimi
i mi∏dzynarodowymi oÊrodkami naukowymi i artystyczny-
mi. Ta działalnoÊć Fundacji zyskuje nowe znaczenie po
Êmierci Papie−a. Zbiór pism papieskich oraz bogata doku-
mentacja działalnoÊci Stolicy Apostolskiej, jak równie−
utwory literackie i komentarze prezentowane w Êrodkach
społecznego przekazu niewàtpliwie stanowià pełne, dobrze
zorganizowane archiwum oraz podstaw∏ do szczegółowych
i pogł∏bionych badaƒ nad duchowà spuÊciznà Jana Pawła
II. WłaÊnie na ten wymiar działalnoÊci Fundacji – badania
nad pontyfikatem – chciałbym dzisiaj zwrócić uwag∏, gdy−
ma on pierwszorz∏dne znaczenie. Jan Paweł II, filozof i
teolog, wielki pasterz KoÊcioła, pozostawił po sobie obfità
spuÊcizn∏ pism i inicjatyw, wyra−ajàcych jego pragnienie
szerzenia Ewangelii Chrystusa w Êwiecie metodami

wskazanymi przez Sobór
Watykaƒski II oraz wyty-
czenia kierunków rozwoju
−ycia KoÊcioła w nowym
tysiàcleciu. O tych cennych
darach nie mo−na zapomi-
nać. DziÊ powierzam wam,
drodzy członkowie i przy-
jaciele Fundacji Jana Paw-
ła II, zadanie zgł∏biania
oraz ukazywania przysz-
łym pokoleniom bogactwa
jego przesłania.

Dziełem o szczególnym
znaczeniu jest wreszcie
Êwiadczenie pomocy mło-
dzie−y, zwłaszcza z Europy
Ârodkowowschodniej, w
uzyskiwaniu wykształcenia
ró−nego stopnia w roz-
maitych dziedzinach wiedzy.
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Dzi∏kuj∏ wszystkim, którzy w ciàgu tych 25 lat na
wiele sposobów wspierali działalnoÊć Fundacji, oraz
tym, którzy tà działalnoÊcià kierowali màdrze i z poÊwi∏-
ceniem. Prosz∏ was, nie odst∏pujcie od tego dobrego dzie-
ła. Niech nadal si∏ ono rozwija. Niech wspólny wysiłek,
wspierany pomocà Boga, nadal wydaje wspaniałe owoce.

Dzi∏kuj∏ wam za przybycie na to spotkanie. Niech
Bóg wam błogosławi!

«L'Osservatore Romano», wydanie polskie 12/2006 (23 X)

I ENTRUST TO YOU THE TASK OF
EXAMINING MORE DEEPLY AND REVEALING

THE RICHNESS OF THE MESSAGE OF
JOHN PAUL II TO THE GENERATIONS TO COME

Address of His Holiness Benedict XVI to the Friends of the
Foundation

Distinguished Ladies and Gentlemen, 
I warmly greet all of you who have come to Rome to

celebrate solemnly the 25th anniversary of the John
Paul II Foundation. 

I thank Cardinal Stanislaw Dziwisz, Metropolitan of
Krakow, for the words he has just addressed to me. I wel-
come Cardinal Adam Maida and all the Archbishops
and Bishops present here. I greet the Foundation's Council
with its President, Archbishop Szczepan Wesoly, the di-
rectors of its individual institutions and the presidents
and members of the Circles of Friends of the Foundation
who have come from various countries of the world. 

I am glad to be able to offer hospitality today to the
representatives of those people throughout the world
who devote themselves to keeping alive the memory of
John Paul II and of his teaching and the apostolic work
he carried out during his Pontificate. It must be said

that this is a truly promising commitment for it is not
only concerned with archiving or research but indeed
touches on the mystery of the holiness of the Servant of
God. Thanks to your spiritual and financial support, the
Foundation continues the activity described by its
Statutes in the cultural and scientific as well as social
and pastoral fields. It collects documentation concer-
ning John Paul II's Pontificate and examines and dis-
seminates the teaching of the Pope and of the Church's
Magisterium, networking and collaborating with Polish
and international centres of science and art. This com-
mitment by the Foundation has acquired new signifi-
cance since the Pontiff's death. The collection of the
Papal Writings and the rich documentation of the Holy
See's activity, as well as the Pope's literary works and com-
ments presented in the social communications media,
indisputably constitute a complete and well-organized
archive and form the basis for a detailed and thorough
study of the spiritual legacy of John Paul II. Precisely
because the study of the Pontificate is of the first impor-
tance, I wish to emphasize this aspect of the Foun-
dation's work today: the study of the Pontificate. John
Paul II, a philosopher and theologian and a great Pastor
of the Church, has bequeathed to us a wealth of writings
and actions that express his desire to spread Christ's
Gospel throughout the world, using the methods indi-
cated by the Second Vatican Council and marking out
the paths of the Church's development in the new
millennium. These precious gifts cannot be forgotten.

Today, dear members and friends of the John Paul II
Foundation, I entrust to you the task of examining the
richness of his message more deeply and revealing it to
the generations to come. 

Lastly, an especially important task is to offer help to
young people, particularly those from Central and Eastern
Europe, so that they can attain the necessary standard of

instruction in the different
branches of knowledge. 

My thanks go to all
those who in these past 25
years have supported the
Foundation's activity in va-
rious ways and to those
who have directed this
activity with wisdom and
dedication. I ask you to
persevere in this good
work. May it continue to
develop and may your
joint efforts, sustained by
God's help, continue to pro-
duce magnificent fruit. 

Thank you for coming
and for this meeting. God
bless you! 
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OBRAZ JANA PAWŁA II 
– DAR NA JUBILEUSZ FUNDACJI

Podzi∏kowanie kard. St. Dziwisza w kaplicy Domu
Polskiego, 21 X 2006

Moi drodzy!
Musz∏ powiedzieç, že obraz pana Blackshear przypomina

mi ostatnià Niedziel∏ Palmowà Ojca Âwi∏tego Jana Pawła II,
Jego ukazanie si∏ w oknie, ale bez przemówienia. Te goł∏bie
pokoju przypominajà Jego przedostatnie błogosławieƒstwo,
w czasie którego nie mógł wypowiedzieç słów. Wierz∏, že
choç nie wypowiedział słów, to jednak Jego błogosławieƒ-
stwo z okna wciàž trwa. Towarzyszy nam každego dnia, bo
nadal bije Jego serce.

Uczestniczàc dziÊ w tym podniosłym nabožeƒstwie, któ-
re jest dzi∏kczynieniem za 25 lat Fundacji Jana Pawła II,
myÊlimy o Jego sercu. Byłem Êwiadkiem ostatniego uderze-
nia Jego serca. To serce w znaczeniu duchowym nie prze-
stało biç dla Êwiata, a szczególnie dla nas tutaj zgromadzo-
nych. Z całego Êwiata ludzie idà do Jego grobu, žeby usły-
szeç to bijàce serce, t∏ miłoÊç, która ciàgle trwa i jest naszà
mocà. MyÊl∏, že ta miłoÊç Ojca Âwi∏tego nas tu dzisiaj
zgromadziła.

Uroczyste Êwi∏towanie 25-lecia Fundacji jest podzi∏ko-
waniem Ojcu Âwi∏temu za Jego miłoÊç do naszej Ojczyzny,
do naszego narodu i do každego z nas. Fundacja jest bo-
wiem Jego dziełem, a nie naszym. MyÊmy tylko podj∏li Je-
go ide∏. On chciał stworzyç w tym miejscu wyraêny znak
uobecniajàcy kultur∏ polskà i KoÊciół polski, centrum dia-
logu, wymiany kulturalnej mi∏dzy Zachodem a Wschodem.
Przeciež przed Jego przyjÊciem do Rzymu, Wschód nie ist-
niał w ÊwiadomoÊci europejskiej. Jan Paweł II bardzo bolał
nad tym, že kultura polska jest nieobecna w Êwiecie zachod-

nim. Z wielkà troskà myÊlał o tym, žeby kultur∏ polskà
zbližyç do kultury zachodniej, žeby była wymiana kultural-
na mi∏dzy Zachodem i Wschodem. My staraliÊmy si∏ pod-
jàç Jego myÊl.

Kiedy mówi∏ „my”, mam na myÊli w pierwszym rz∏dzie
ks. kard. Władysława Rubina, ks. bpa Szczepana Wesołego,
a takže póêniejszych biskupów Józefa Kowalczyka i Tade-
usza Rakoczego, oraz wielu innych žyczliwych ludzi. Sta-
raliÊmy si∏ realizowaç t∏ papieskà ide∏ zbliženia Wschodu
do Zachodu; zbliženia opartego na gł∏bokim fundamencie
kultury. Wy wszyscy tu obecni staliÊcie obok nas, by wspól-
nie realizowaç ide∏ Jana Pawła II i budowaç ten polski
pomnik w Wiecznym MieÊcie. 

Dzisiaj za ten polski pomnik w Wiecznym MieÊcie dzi∏-
kujemy Janowi Pawłowi II, który jest tu z nami przez tajem-
nic∏ Êwi∏tych obcowania i z miłoÊcià patrzy na nas. Naszà
wdzi∏cznoÊç wyražamy wszystkim, którzy przyczynili si∏
do realizacji papieskiej idei. Ze słowem szczególnej wdzi∏-
cznoÊci zwracam si∏ do pana Piszka za jego wielki wkład w
budow∏ tego pomnika polskoÊci, a takže do pana
Ochylskiego, który bardzo ofiarnie wspiera liczne dobre
dzieła w Rzymie i w Polsce.

Ojciec Âwi∏ty Jan Paweł II wprawdzie odszedł do domu
Ojca, ale pozostał z nami w inny sposób. My užyczamy Mu
naszych serc, myÊli i słów. On przez nas przemawia dzisiaj
do Êwiata i do naszych rodaków tu w Rzymie i w Polsce. DziÊ
dzi∏kujemy Mu bardzo za 25 lat Jego Fundacji. Dzi∏kujemy
takže tym wszystkim, którzy temu dziełu oddajà si∏ na słužb∏
– može jeszcze bardziej po Jego odejÊciu. Przedtem On sam
myÊlał o tym dziele, wspierał je, a dziÊ my – z miłoÊcià
nasłuchujàc bicia Jego serca – staramy si∏ realizowaç to, co
nam zostawił: wielkie dziedzictwo Jego osoby i nauczania.

Staramy si∏ realizowaç Jego testament, którym jest takže
ten dom. W statutach Fundacji
zostało zapisane, že po odej-
Êciu Jana Pawła II arcybiskup
metropolita krakowski ma byç
kontynuatorem tego dzieła.
Dlatego bardzo was prosz∏ o
współprac∏, ažebyÊmy to, co
zapoczàtkował nasz umiłowa-
ny Ojciec Âwi∏ty, mogli
prowadziç dalej. 

Bardzo serdecznie dzi∏kuj∏
wszystkim, których upami∏t-
niajà nowo poÊwi∏cone tablice,
za ich wielki wkład w to dzieło.
To jest Jego, a nie nasze dzieło,
ale ono nas jednoczy w konty-
nuowaniu i rozwijaniu tego, co
On zapoczàtkował. Jestem
równiež gł∏boko wdzi∏czny za
pi∏kny i wymowny obraz – dar
na jubileusz 25-lecia Fundacji
Jana Pawła II.
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THE PAINTING OF JOHN PAUL II
GIFT FOR THE FOUNDATION’S JUBILEE

Expressions of thanks by Cardinal Stanislaw Dziwisz in the
Chapel at the Polish Home, October 21, 2006

I have to say that the painting by Mr. Blackshear reminds
me of the last Palm Sunday of John Paul II, his appearance
in the window, but without any speech. Those doves of
peace remind me of his second from the last blessing during
which he could not speak the words. I believe that even
though he was not able to speak the words, his blessing
from that window still continues. It accompanies us every
day because his heart continues to beat. Participating today
in this solemn ceremony, that is an act of thanksgiving for
25 years of the John Paul II Foundation, I reflect upon his
heart. I was a witness to the last beat of his heart. In a spiri-
tual sense, that heart did not cease to beat for the world, but
especially for all of us gathered here. People from all over
the world come to his grave to hear that beating heart, that
love that continues to endure, and is the source of our
strength. I think it was that love of the Holy Father that
brought us here today.

This solemn celebration of the 25th anniversary of the
John Paul II Foundation is an expression of gratitude for his
love for our country, for our people, and for every one of us.
The Foundation is his creation, not ours. We only acted on
his idea. In this place he wanted to create a visible sign that
would make present Polish culture and the Polish Church, a
center for dialogue, for a cultural exchange between the
West and the East. In fact, before his coming to Rome, the
East did not exist in European awareness. John Paul II
lamented the fact that Polish culture was not present in the

Western world. With great concern he wanted to bring
Polish culture closer to Western culture, to create a cultural
exchange between the West and the East. We tried to imple-
ment his idea. When I say “we”, I have in mind, in the first
place, Cardinal Wladyslaw Rubin, Archbishop Szczepan
Wesoly, and later Archbishop Jozef Kowalczyk and Bishop
Tadeusz Rakoczy, as well as many other worthy individu-
als. We tried to bring to fruition that papal idea of bringing
the East closer to the West, a closeness that was based on
the deep foundation of culture. All of you here stood by us
so that together we could realize the idea of John Paul II and
build this Polish monument here in the Eternal City.

Today we thank John Paul II for this Polish monument in
the Eternal City; he is here with us in the mystery of the
Communion of Saints; and he looks down upon us with love.
We express our gratitude to all who helped realize the papal
idea. With words of very special gratitude I address Mr.
Piszek, who contributed so much to make possible this
Polish monument. I also address special words of gratitude
to Mr. Ochylski, who most generously supports numerous
worthy causes in Rome and in Poland. Our Holy Father John
Paul II has indeed returned to the home of his Father, but he
remains with us in a different way. We give him our hearts,
our thoughts, our words. Today, through us, he speaks to the
world and to our countrymen here in Rome and in Poland.
Today we thank him most profoundly for the 25 years of his
Foundation – we who listen to the beat of his heart with love
– we who try to realize that which he left us: the great heri-
tage of his person and of his teaching. We try to implement
his testament, which is this Home. The Statutes of the
Foundation provide that after the death of John Paul II, The
Metropolitan of Krakow is to continue this work. And so I
ask for your cooperation so that what our beloved Holy

Father began we can
carry on. I thank most
sincerely all those
whose names are on the
Plaques that have been
blessed, for their contri-
butions to this effort.
This is his work, not
ours, but it unites us in
continuing and deve-
loping what he began. I
am also deeply grateful
for the beautiful and elo-
quent painting – a gift
on the occasion of the
25th anniversary of the
John Paul II Foundation.

Translated by 
Msgr. Walter J. Ziemba

Orchard Lake, 
Michigan

8


